
STORT INTRESSE FÖR 
SUNFABS NYA SAP-PUMPAR

Då handlade det om tillverkningen av den klas-

siska Sundinskidan som bland annat användes av 

skidmästarnas mästare, Sixten Jernberg. Idag gör 

Sunfab Hydraulics sina kunder till vinnare genom att 

utveckla, tillverka och sälja kolvpumpar och motorer 

till verksamhetskritisk hydraulutrustning för mobila 

tillämpningar.

 

Nya SAP-pumpar
På mässan visade Sunfab Hydraulics ett urval av 

sina lösningar, tillsamman med några av de senaste 

nyheterna. Bland annat lyfte man fram sina nya 

SAP-pumpar, en serie med enkelflödespumpar som 

idag finns i samtliga tre husstorlekar. Pumpserien 

tillverkas i aluminiumlegering som kännetecknas av 

att den kan leverera ett högt arbetstryck, har en hög 

verkningsgrad samt en låg vikt.

– Med sitt hus av aluminiumlegering har SAP-pum-

parna också en bättre förmåga att avleda värme. Det 

gör att oljetemperaturen i systemet kan hållas på en 

lägre nivå, vilket ökar livslängden på komponenter-

na. Aluminiumlegeringen innebär även att pumparna 

är korrosionsfria, vilket givetvis är en stor fördel. Det 

säger Per Sundin, Sales Manager, Sunfab Hydraulics.

 

SCPD 76/76 ger rätt styrka åt 

hydrauliken
I montern visades också SCPD 76/76, en tvåflödes-

pump med två separata och lika stora flöden.

– SCPD 76/76 har funnits tidigare men återlanseras 

nu i en uppdaterad version med bättre prestanda 

och bättre varvtal som ger rätt styrka åt hydrauliken. 

Pumpen stöder ett maximalt arbetstryck på 350 bar 

och ger ett maximalt flöde på 254 lit/min.

 

Komplett variabelpumpprogram
Avslutningsvis nämner Per Sundin Sunfabs program med variabelpumpar för lastkännande 

system. Det är ett komplett pumpprogram, avsett för direktmontering på kraftuttag och 

med deplacement från 62 upp till 130 cm3/varv.

– Här på mässan visade vi variabelpumpen SVH 130 DIN. Unikt för den är att den ger ett 

maxflöde upp till maxtrycket som i detta fall är på 450 bar. Det är en mycket flexibel och 

kraftfull pump som kan användas i nästan alla applikationer där man behöver ett variabelt 

oljeflöde,

 
För ytterligare information kontakta:

Sunfab Hydraulics AB

0650-367 00

www.sunfab.se

Med nya SAP-

serien kan Sunfab 

erbjuda marknadens 

bredaste program av 

enkelflödespumpar.

Sunfabs 

företagshistoria 

sträcker sig tillbaka 

till 1925. Det gör att 

man i år kan fira 

90 år!

MÄSSANS PIGGASTE 90-ÅRING? DET VAR ANTAGLIGEN SUNFAB HYDRAULICS SOM JUBILERADE 
I EN VÄLBESÖKT MONTER. MED EN FÖRETAGSHISTORIA SOM TAR SIN BÖRJAN REDAN 1925, I 
ARBRÅ, HÄLSINGLAND, ÄR SUNFAB ETT FAMILJEFÖRETAG MED LÅNG ERFARENHET.
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